
Eurmistr.: iuli,iilł i Gniiny
Koniel:pol ZarządzenieNr 1312016

Burmistrza Miasta i Gminy

w Koniecpolu

z dńa 29 Ęcznia 20 1 6 roku

w sprawie harmonogramu czynności w posĘpowaniu rekrutacyjnlłn, oraz postępowaniu

uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjalnych Gminy Koniecpol w roku szkolnym

20I6l20I7

\- Na podstawie art. 14 ust. Zpkt.2i ust.S) rozporządzenia Minisha Edukacji Narodowej z dnia

2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadń komisji

rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeptowadzaria postępowania

rekrutacyjnego oraz posĘpowania uzupełniającego ( Dz, U, z20I5 t. poz. 194ż) zarządzą się

co następuje:

§1

Ilekroó w niniejsrym zarądzenfu jest mowa o ustawie - na\eĄ plzez to rozumieó ustawę z

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§2

na rok szkolny 20l6D0I7 do klas pierwszychW postępowaniu rekrutacyjnym

gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest grnina Koniecpol ustala się

następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów:

1) Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami

potwierdzając}łni spełnienie ptzsz kandydata warunków lub kryteriów branych pod

uwagę w postępowaniu rekrutacyjn}ryn - termin: od dnia 1 lutego do 15 lutego 2016 r.

2) Weryfrkacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnĘum i

dokumentów potwierdzających ptzez kandydata warunków lub kryteńów branych

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodnicącego



komisji rekrutacyjnej cąynności wymienionych w ań. 20 t ust. 7 ustawy - termin: od

dnia 16 lutego do 29 lutego 2016 r.

Podanie do publicmej wiadomości przez komisję rekrutacyjną liĘ kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - termin: w dniu 1 marca

2016 r.

Potwierdzenie przez rcdzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci

pisemnego oświadczenia - termin: od dnia 2 marca do 4 marc a 2016 r .

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lisĘ kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych - termin: w dniu 7 marca 2016 r.

§3

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 201612017 do klas pierwszych

gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest grnina Koniecpol ustala się

następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów:

1) Składanie wniosków o przyj ęcie do gimnazjum wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub krleńów branych pod

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - termin: od dnia 2l marca do ż3 marca2Dl6 t.

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i
dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub Ęteriów branych pod

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnlłn, w tym dokonanie przez przewodniczącego

komisji rekrutacyjnej czynności wlłnienionych w art.20t u§t, 7 ustawy - termin: od

dnia 24 muca do 4 kwietnia 20 l 6 r.

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - termin: w dniu 5 kwietnia

2016 r.

4) Potwierdzenie ptzez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci

pisemnego oświadczenia - termin: od dnia 6 kwietnia do 7 kwietnia 2016 r.

5) Podanie do publiczrej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i ńeptzyjętych - termin: w dniu 8 kwietnia 2016 r.

§4

Wykonanie zuządzeńa powierza się dl,rektorom zespołów szkół w Gminie

Koniecpol.

3)

4)

5)



§5

ZanĄĄzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez o$oszeńe na stronie

intemetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz na shonach intemetowych zespołów szkół Gminy

Koniecpo1

§6

Z,atĄdzeńe wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.


